
 

TELŠIŲ REGIONO PLĖTROS TARYBOS KOLEGIJA  

 

SPRENDIMAS 

DĖL REGIONINIO IR SAVIVALDYBIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PLANŲ PARENGIMO 

 

2021 m. gruodžio 20 d. Nr. K/S-22 

Telšiai  

 

 Vadovaudamasi Regiono plėtros tarybos nuostatų, patvirtintų Telšių regiono plėtros tarybos 

steigiamojo susirinkimo 2020 m. lapkričio 16 d. sprendimu Nr.  R9-3, 34.5 papunkčiu, atsižvelgdama į 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimą teikti 

paraiškas finansavimui gauti regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų projektų 

rengimui ir UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ 2021 m. gruodžio 2 d. raštą Nr. S-387 „Dėl 

dalyvavimo programoje subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 

planų projektų rengimui“, Telšių regiono plėtros tarybos kolegija n u s p r e n d ž i a:  

 1. Įgalioti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ parengti paraišką paramai gauti pagal 

Atliekų prevencijos ir tvarkymo programos lėšų naudojimo 2021 metais priemonių plano priemonę  

Nr. 3.3.1.1. ,,Subsidijos ir dotacijos regioninių ir savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo planų 

projektų rengimui“ ir iki 2022 m. vasario 28 d. pateikti šią paraišką Lietuvos Respublikos aplinkos 

ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai. 

 2. Pavesti UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ organizuoti Telšių regioninio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. plano projekto (toliau – projektas) parengimą, vadovaujantis 

Atliekų tvarkymo įstatymo 27 straipsniu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 16 d. 

įsakymu Nr. D1-1004 „Dėl reikalavimų regioniniams ir savivaldybių atliekų tvarkymo planams 

patvirtinimo“, Valstybinio atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. planu bei Telšių apskrities 

savivaldybių atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 m. planais, ir iki: 

 2.1. 2022 m. spalio 31 d. pateikti Telšių regiono plėtros tarybai susipažinti projekto dalis: 

 2.1.1. esamos atliekų tvarkymo būklės apžvalga; 

 2.1.2. esama atliekų prevencijos būklės apžvalga ir taikomos atliekų prevencijos priemonės; 

 2.1.3. atliekų tvarkymo tikslai, uždaviniai ir užduotys, atitinkančios Valstybinio atliekų 

prevencijos ir tvarkymo 2021-2027 m. plano tikslus ir užduotis; priemonės, skatinančios atliekų 

prevenciją ir atliekų paruošimo naudoti pakartotinai veiklą, perdirbimą, kitokį naudojimą ir saugų atliekų 

šalinimą. 

 2.2. 2023 m. rugsėjo 1 d. pateikti projektą Telšių regiono plėtros tarybai tvirtinti. 

  Kolegijos pirmininkas                                                                                           Antanas Černeckis 


